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RESUMO 
 

 

A reavaliação do perfil profissional que as instituições de ensino se propõem a formar é 

fundamental para que o profissional possa adquirir os conhecimentos e habilidades 

necessárias para o exercício da profissão. Esta pesquisa tem como objetivo analisar como o 

curso de graduação em Arquivologia da Universidade Federal Fluminense possibilita que seus 

graduandos adquiram os conhecimentos técnicos e desenvolvam as competências necessárias 

para que possam atender as demandas atuais do mercado de trabalho do município do Rio de 

Janeiro. Para tanto, se fez necessário analisar a trajetória da Arquivologia no Brasil, bem 

como a criação do curso na universidade, suas reformas curriculares e o perfil dos 

graduandos, além de detectar o perfil do profissional arquivista formado pela universidade e o 

perfil do profissional arquivista demandado pelo mercado de trabalho do Rio de Janeiro. A 

metodologia utilizada nesta pesquisa foi o levantamento bibliográfico, aliado à pesquisa 

qualitativa do tipo descritiva-exploratória. Para que fosse possível aferir um possível 

descompasso entre a formação oferecida pela Universidade Federal Fluminense e o que é 

demandado pelo mercado de trabalho do município do Rio de Janeiro, foram coletados dados 

de egressos do curso, assim como de empregadores de profissionais arquivistas da mesma 

região. Por meio de um instrumento de coleta de dados foram abordadas questões que 

abrangem as atividades, habilidades e conhecimentos que são necessários para o desempenho 

da profissão nas instituições de cada egresso e empregador entrevistado. Após traçar o perfil 

profissional do arquivista formado pela universidade e o perfil do profissional demandado, 

verificou-se que, segundo os egressos entrevistados, o curso deveria ter um aprofundamento 

maior na área de Tecnologias da Informação, Administração e História, além da 

implementação aulas práticas em laboratórios. Da mesma forma, verificou-se que, na visão 

dos empregadores entrevistados, seria benéfico uma menor interdisciplinaridade da graduação 

em Arquivologia com a Biblioteconomia e um curso em Gestão de Projetos, além de um foco 

maior em Tecnologias da Informação durante a graduação. Com este trabalho, espera-se que 

este questionamento alcance alunos, pesquisadores e professores da área de modo que o 

debate acerca destas questões permaneça aquecido e ações relativas à atualização curricular 

sejam periodicamente avaliadas. 

 

Palavras Chave: Formação; Perfil do profissional; Arquivista; Mercado de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT 
 

 

The reassessment of the professional profile that the educational institutions propose to create 

is fundamental as this is the way that is possible for the professional to acquire the knowledge 

and skills necessary for the best performance of the profession. This research aims to analyze 

how the graduation in Archival Science of the Federal University Fluminense allows the 

graduates to obtain technical knowledge and develop the necessary skills to comply with the 

demands of the current labor market of the city of Rio de Janeiro. To achieve this, it was 

necessary to analyze the trajectory of the Archival Science in Brazil, as well as the 

implementation of this science in the universities, its curricular renewals and the profile of the 

undergraduate students, and detect the profile of the archivist professional graduated by the 

university and the profile of the professional archivist demanded by the city of Rio de 

Janeiro's labor market. The methodology used in this research was the bibliographic survey 

allied to the qualitative research of the descriptive-exploratory type. To verify a possible 

mismatch between the graduation provided by the Fluminense Federal University and what is 

demanded by the labor market of the city of Rio de Janeiro, data were collected from 

graduates of the course, as well as from employers of archivists from the same region. 

Through a data collector instrument, questions were addressed which cover the activities, 

skills and knowledge that are necessary for the performance of the profession in the 

institutions of each egress and employer interviewed. After tracing the professional profile of 

the archivist graduated by the university and the profile of the professional demanded, it was 

verified that, according to the graduated interviewees, the course should have a greater 

emphasis in Information Technologies, Administration and History, besides the practical 

classes implementation in laboratories. Moreover, according to the interviewed employers' 

opinion, would be beneficial a minor interdisciplinarity between undergraduate studies in 

Archival Science and Librarianship, as well as a course in Project Management and a wider 

studying on Information Technology during the graduation. With this work, it is expected that 

these questions reach students, researchers and teachers in the area so the debate about these 

issues remains in a constant movement and actions related to curriculum updating are 

periodically evaluated. 

 

Keywords: Formation; Professional profile; Archivist; Labor market. 
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1 INTRODUÇÃO  
 

Este trabalho tem como objetivo analisar como o curso de graduação em Arquivologia 

da Universidade Federal Fluminense (UFF) possibilita que seus graduandos adquiram os 

conhecimentos técnicos e desenvolvam as competências necessárias para que possam atender 

as demandas atuais do mercado de trabalho do município do Rio de Janeiro. Para que isso 

fosse feito, se fez necessário analisar a trajetória da Arquivologia no Brasil, bem como a 

criação do curso na UFF, suas reformas curriculares e o perfil dos graduandos, além de 

detectar o perfil do profissional arquivista formado pela universidade e o perfil do profissional 

arquivista demandado pelo mercado de trabalho do município do Rio de Janeiro. Este tema é 

fruto do questionamento que busca a reflexão sobre o que tem sido realizado no sentido da 

atualização de conhecimentos e disciplinas ofertadas durante a graduação, de modo que a 

matriz curricular mantenha uma harmonia do que é ofertado durante a formação do 

profissional com as expectativas do mercado de trabalho no qual ele será posteriormente 

inserido. Esta reflexão é necessária ao ponto que a reavaliação do perfil profissional que as 

instituições de ensino se propõe a formar é fundamental para que o profissional possa adquirir 

os conhecimentos e habilidades necessárias para o exercício da profissão. 

A metodologia utilizada para a elaboração desta pesquisa foi o levantamento 

bibliográfico aliada à pesquisa qualitativa do tipo descritiva-exploratória que, de acordo com 

Raupp e Beuren (2003), é aplicada quando não existe um conhecimento profundo do objeto 

de pesquisa e tem como principal objetivo descrever características de um determinado grupo 

por meio de dados coletados através de técnicas padronizadas. Como afirma Neves (1996), a 

pesquisa qualitativa é fruto de um corte temporal espacial do fenômeno a ser estudado pelo 

pesquisador. 

Desse modo, no segundo capitulo é apresentado o surgimento da Arquivologia no 

Brasil como disciplina e como a mesma foi institucionalizada em sua trajetória, além de 

abordar o processo de regulamentação da profissão. Neste sentido, é abordado a contribuição 

da Fundação Getúlio Vargas (FGV) ao implementar um Sistema de Arquivos na instituição e 

seus reflexos na administração pública do Estado do Rio de Janeiro,  bem como a gestão de 

José Honório Rodrigues no Arquivo Nacional e a modernização empreendida com o auxílio 

de técnicos europeus e norte-americanos, além do papel da Associação dos Arquivistas 
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Brasileiros para a consolidação da arquivística no Brasil, chegando  até a consolidação dos 

cursos de Arquivologia nas universidades na década de 1970.  

No terceiro capitulo, é apresentado em qual circunstância o curso de graduação em 

Arquivologia oferecido pela Universidade Federal Fluminense foi criado, após estudo 

realizado por uma comissão composta por José Pedro Pinto Esposel, Eneida Pontes Vieira, 

Adolpho Roberto Brum, Delba Guarini Lemos, Dyrce Barreto Taveira e Marlene Carmelinda 

Mendes Velloso, assim como suas reestruturações curriculares através do tempo até a sua 

configuração atual, além de apresentar o perfil dos discentes do curso de graduação em 

Arquivologia da universidade no período de 1995 até 2017, abordando aspectos como 

distribuição por gênero, faixa etária, renda familiar, atividade remunerada, moradia, 

mobilidade, atividades nas horas vagas, língua estrangeira e perspectivas profissionais dos 

estudantes. 

No quarto capitulo é feita a análise dos dados coletados junto aos egressos 

entrevistados do curso de graduação em Arquivologia da UFF, assim como dos empregadores 

de egressos do mesmo curso. Para que fosse possível verificar a existência de um possível 

descompasso entre a formação oferecida pela UFF e o que é atualmente demandado pelo 

mercado de trabalho do município do Rio de Janeiro, se fez necessário a coleta dados de 

empregadores. Através de um instrumento de coleta de dados, questões que abrangem as 

atividades, habilidades e conhecimentos que são necessários para o desempenho da profissão 

nas instituições de cada empregador entrevistado foram abordados.  
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2 A TRAJETÓRIA DA ARQUIVOLOGIA NO BRASIL 

 

A Arquivologia surge no Brasil como disciplina a partir da década de 1970. No 

mesmo período, é possível identificar outros significativos marcos da profissionalização da 

Arquivologia no país, a saber: a criação da Associação dos Arquivistas Brasileiros (AAB), a 

realização dos primeiros Congressos Brasileiros de Arquivologia, a regulamentação da 

profissão de arquivista e a instituição do primeiro Sistema Nacional de Arquivos. 

 

2.1 A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA ARQUIVOLOGIA E SEU SURGIMENTO COMO 

DISCIPLINA 

 

Por sua vez, décadas antes, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) teve um papel de 

destaque no processo da institucionalização da arquivística como disciplina no Brasil, uma 

vez que podemos observar a sua importante contribuição para este processo através das 

primeiras etapas da criação e implementação do Sistema de Arquivos da instituição. 

Não seria demasiado afirmar o pioneirismo desta instituição na área dos 

arquivos. Criada em 1944 com o objetivo, conforme já foi dito, de realizar 

estudos e pesquisas no campo da administração pública e privada e promover 

a capacitação de pessoal para o desempenho dessas atividades. No início da 

década de 1950, com decisivo apoio da Organização das Nações Unidas para 

a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), que criara o Programa UNISIST 

(Sistema Mundial de Informação Científica e Tecnológica), dedicado à 

informação científica, a Fundação Getúlio Vargas promoveu a criação, no 

Brasil, de um centro nacional de bibliografia. Reconhecida por suas 

importantes atividades na área de bibliografia e documentação, a FGV foi a 

responsável pela elaboração de um projeto conjunto com o Conselho 

Nacional de Pesquisas (CNPq) para criação do Instituto Brasileiro de 

Bibliografia e Documentação (IBBD) que passou a integrar a estrutura 

organizacional do CNPq. (SANTOS, 2008, p.106 e 107). 

 

Segundo Santos (2008), ao passo em que a Fundação Getúlio Vargas participava do 

projeto de criação do Instituto Brasileiro de Bibliografia e Documentação (IBBD), a 

instituição buscava desenvolver algo que poderia vir a ser um projeto profissional para 

administração dos seus próprios arquivos, ao designar, em 1959, Marilena Leite Paes, então 

funcionária do Protocolo do Serviço de Comunicações, a responsabilidade de organizar o 

arquivo da instituição. Este projeto só veio a ganhar forma a partir do momento em que, ainda 

em 1959, Maria de Lourdes Costa e Souza passou a fazer parte da equipe responsável pelo 

desenvolvimento do projeto. 

O Sistema de Arquivos da FGV começou a ser implantado em 1961, com a 

etapa de organização dos arquivos correntes. Nesse momento, foram tomadas 

as seguintes medidas: a criação da Coordenação Geral dos Arquivos; a 

constituição dos núcleos de arquivo, subordinados administrativamente aos 
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órgãos a que serviam, e tecnicamente à coordenação geral; a designação dos 

responsáveis e treinamento em serviços ou cursos; e a elaboração de normas. 

(SANTOS, 2008, p.110). 

 

Os resultados obtidos através da experiência da FGV se tornaram rapidamente alvo de 

interesse de instituições que ansiavam estruturar arquivos institucionais, públicos ou privados. 

Para que essa demanda pudesse ser atingida, além do interesse em difundir o conhecimento 

obtido através do projeto da FGV, a instituição organizou e o publicou as aprendizagens 

resultadas do projeto através de uma apostila editada e atualizada pelo Instituto de 

Documentação (INDOC) na década de 1960 com o título O papel da arquivística na 

documentação (SANTOS, 2008, 110-112). 

Assim como a FGV tinha o objetivo de organizar seus arquivos e a partir de um 

projeto profissional para geri-los, a administração pública estadual também compartilhava 

desta visão. Como resultado deste objetivo mútuo, no início da década de 1960, a gestão de 

documentos veio a ser estrutura na administração pública, tendo a sua eficiência comprovada. 

No antigo Estado da Guanabara, o processo de reestruturação administrativa 

levou a diretora da Divisão de Documentação, a bibliotecária recém-formada 

Helena Corrêa Machado, a assumir a tarefa de estruturar a gestão dos 

arquivos. Ao assumir a diretoria da Divisão de Documentação do Estado 

Guanabara em 1963, transformada em Departamento-Geral de 

Documentação em 1970, Helena Machado conduziu um processo de 

estruturação e institucionalização da gestão dos arquivos que acompanhou a 

dinâmica da arquivística no Brasil pelas décadas seguintes. (SANTOS, 2008, 

p.111). 

 

Segundo Santos (2008), os resultados destas experiências produziram registros de um 

conhecimento arquivístico traduzido em de concepções e práticas que encontraram um lugar 

próprio na conformação da Arquivologia no Brasil nas décadas de 1960, 1970 e 1980.  

Somado a institucionalização dos projetos da Fundação Getúlio Vargas e da 

administração pública no Rio de Janeiro, ambas ocorridas entre as décadas de 1950 e 1960, 

temos a atuação de José Honório Rodrigues à frente do Arquivo Nacional. Apesar de não 

haver nenhuma relação entre estes projetos e o processo implementado no Arquivo Nacional, 

podemos dizer que eles se complementam na medida em que incorporam, em graus 

diferenciados, aspectos relacionados à experiência prática, ao conhecimento teórico e 

metodológico, à profissionalização e às políticas públicas (SANTOS, 2008, p. 112) 

No ano de 1958, o historiador José Honório Rodrigues tomou posse na direção do 

Arquivo Nacional tendo como objetivo a modernização do órgão criado pelo regulamento nº 

2, de 2 de janeiro de 1838 que instituiu o Arquivo Público do Império, conforme previsto na 

Constituição de 1824. Honório Rodrigues, segundo o próprio, tinha como missão encaminhar 

as soluções para a instituição tornar-se “um arsenal da Administração” e pudesse “assegurar 
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ao povo as provas de seus direitos e o acesso legal ao conhecimento e à informação” 

(RODRIGUES, 1959, p.5 apud SANTOS, 2008, p. 112). 

Para que a reforma institucional pudesse ser implementada, Honório Rodrigues 

buscou a assessoria de técnicos europeus e norte-americanos para realizarem seu estudo e 

planejamento. Sob este cenário, o técnico francês Henri Boullier de Branche, diretor dos 

Arquivos de Sarthe (Le Mans) veio ao Brasil. 

Segundo Santos (2008), pelo o que é possível observar, a presença de Boullier no 

Arquivo Nacional teve como resultado a introdução dos elementos básicos da arquivística 

francesa aos técnicos brasileiros. Após a sua partida, ocorrida no final da década de 1960, o 

Arquivo Nacional se viu encorajado pelo legado deixado por Boullier e promoveu um curso 

com as disciplinas: História Administrativa do Brasil, Técnica de Arquivo e Administração 

Pública Atual. 

Ainda na década de 1960, o Arquivo Nacional colocou em prática, por meio do Curso 

Permanente de Arquivos, uma das recomendações deixadas por Boullier, que foi a criação de 

uma escola ou cursos regulares para a formação de arquivista no Brasil. Este curso tinha a 

duração de dois anos. 

A formação de arquivistas de nível superior ou destinados às tarefas 

executivas começou efetivamente a ser objeto de cursos regulares, avulsos ou 

de caráter permanente, no início da década de 1960. As únicas exceções antes 

disso foram dois cursos promovidos pela administração de José Honório 

Rodrigues em 1959, com apoio do DASP. (SANTOS, 2008, p.116). 

 

Ainda seguindo a estratégia de ter a participação de técnicos estrangeiros para o 

desenvolvimento de sua reforma institucional, em 1960, Honório Rodrigues promoveu a 

vinda do então vice-diretor do Arquivo Nacional dos Estados Unidos, Theodore Schellenberg, 

que além do cargo citado, lecionava cursos de Arquivos na American University, em 

Washington. 

O norte-americano se aprofundou no problema arquivístico vivido no Brasil e “sugeriu 

a tradução de obras fundamentais da bibliografia arquivística”, além de “ceder os direitos 

autorais de trabalhos seus, entre os quais o Syllabus, curso dado em Washington, traduzido e 

publicado pelo Arquivo Nacional com o título de Manual de Arquivos e adotado no curso 

permanente de arquivo mantido pelo Arquivo Nacional.” (SANTOS, 2008, p. 117). Os 

trabalhos publicados por Schellenberg atingiram a comunidade de profissionais brasileiros, 

principalmente, por meio da tradução do Manual de Arquivos em 1959 e do livro Documentos 

públicos e privados: arranjo e descrição, em 1963. 
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Segundo Santos (2008), o progresso alcançado pela gestão de Honório Rodrigues no 

que tange ao processo de capacitação técnica dos profissionais do Arquivo Nacional não 

estava ocorrendo sem o respaldo de instrumentos legais que davam à instituição a 

responsabilidade de cumprir um papel central em uma política de âmbito nacional. Para que o 

Arquivo Nacional fosse capaz de desempenhar este papel, era necessária a criação de um 

Sistema Nacional de Arquivos. 

Com a chegada dos anos 1970, o Arquivo Nacional manteve em sua agenda a criação 

de um Sistema Nacional de Arquivos, assim como a comunidade arquivista que estava 

reunida através da Associação dos Arquivistas Brasileiros, fundada em 1971. 

A partir de sua criação, a AAB passou a desempenhar papel central na 

institucionalização da arquivística no país e na constituição de uma 

comunidade profissional que reunia arquivistas, bibliotecários, historiadores, 

advogados, e administradores, entre outros, que procuravam compartilhar de 

um mesmo projeto. A promoção, a partir de 1972, dos Congressos Brasileiros 

de Arquivologia; a liderança nos esforços para criação do curso universitário 

e a regulamentação da profissão, e a publicação da revista Arquivo e 

Administração, também a partir de 1972, revelam uma grande capacidade de 

mobilização de estruturas institucionais e recursos. [...]Os congressos, o 

periódico Arquivo e Administração e as discussões do currículo mínimo 

foram iniciativas importantes tomadas pelos profissionais agrupados na 

associação. Atores principais da institucionalização disciplinar da 

Arquivística no Brasil, eles foram, igualmente, mediadores privilegiados das 

demandas do mundo do trabalho, ao identificarem, sobretudo nos encontros 

científicos, as necessidades sociais de tratamento e disponibilização de 

acervos. (SANTOS, 2008, p.125 e 127-128). 

 

Nomes importantes no processo de institucionalização da arquivística na década de 

1950 e 1960, como Maria de Lourdes Costa e Souza, Marilena Leite Paes e Helena Corrêa 

Machado, também integravam o grupo fundador e norteador da AAB. 

É importante registrar que, em paralelo ao que ocorria nos arquivos sediados no 

Sudeste, no Centro-Oeste brasileiro, no início dos anos 1970, sob a orientação técnica de 

Nilza Teixeira Soares, foi implementada as primeiras etapas do processo de estruturação da 

Coordenação de Arquivo do Centro de Documentação e Informação da Câmara dos 

Deputados em Brasília, de forma desvinculada do Arquivo Nacional. 

A aprovação da criação de cursos de Arquivologia em nível superior, ocorrida em 

1972, feita pelo Conselho Federal de Educação (CFE), foi um novo marco para a área no 

Brasil. Este ato atestou o valor acadêmico da disciplina, que já havia sido reconhecida 

inúmeras vezes antes por especialistas e pelo curso permanente de Arquivo organizado pelo 

Arquivo Nacional na década de 1960. 

No ano de 1973, ao passo que ocorria o processo de criação do curso de Arquivologia 

em nível superior no CFE, foi firmado um acordo entre a Universidade Federal do Rio de 
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Janeiro (UFRJ) e o Arquivo Nacional, em que a primeira concedeu ao segundo o mandato 

universitário para realização do Curso Permanente de Arquivos, que seria vinculado ao 

Instituto de Filosofia e Ciências Sociais (IFCS) (SANTOS, 2008, p. 131). 

No ano de 1977, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), que 

na época era chamada Federação das Escolas Isoladas do Rio de Janeiro (FEFIERJ), absorveu 

o Curso Permanente de Arquivo do Arquivo Nacional, que passou a designar-se Curso de 

Arquivologia. Neste mesmo ano, no Rio Grande do Sul, a Universidade Federal de Santa 

Maria (UFSM) criou o seu curso de Arquivologia. 

Ainda na década de 70, mais precisamente em 4 de julho de 1978, após um 

movimento conduzido pela AAB, a profissão de arquivista foi regulamentada através da lei nº 

6.546. Durante o movimento que resultou na regulamentação da profissão de arquivista, 

houve muitas incertezas quanto ao estatuto científico da disciplina, que, na opinião de muitos, 

era prisioneira das técnicas e das práticas empíricas de organização (SANTOS, 2008, p. 132). 

Até a criação dos cursos de graduação em Arquivologia, as reflexões sobre a 

área originavam-se basicamente nas instituições e serviços arquivísticos e 

estavam estreitamente vinculadas às necessidades de resolução dos 

problemas que se impunham no cotidiano desses organismos quanto ao 

tratamento dos seus acervos. Nesse aspecto, o Arquivo Nacional 

desempenhou um papel fundamental, formando técnicos, produzindo uma 

bibliografia de referência e divulgando autores essenciais para a área. 

(SANTOS, 2008, p.133). 

 

No início da década de 1980, um fato contribuiu muito com o processo de 

reconhecimento institucional da disciplina arquivística. A Arquivologia foi incluída pelo 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico como subárea da Ciência da 

Informação, que estava abrigada na grande área das Ciências Sociais Aplicadas. 

Apesar dos investimentos feitos pelo governo nos serviços de informação, não havia 

sido elaborado até aquela época, nenhuma política pública para a área. No que tange aos 

arquivos, nunca foram destinados esforços para a implementação de uma política nacional de 

arquivos. Este tema só veio a ser objeto de reflexão a partir dos anos 1980, através do Arquivo 

Nacional, por conta do projeto de Lei Nacional de Arquivos (JARDIM, 1995, p.59 apud 

SANTOS, 2008, p. 135). 

Segundo Jardim (1995, p. 72 apud SANTOS, 2008, p. 135), a medida em que a AAB 

perdia o vigor que desfrutara nos anos 1970, o Arquivo Nacional teve o seu papel de liderança 

entre a comunidade profissional e os arquivos públicos do Brasil reforçado como 

consequência do processo de modernização da instituição. Após o esgotamento dos objetivos 

que o Arquivo Nacional tinha para os anos 1970, o órgão se entrincheirou em uma ação 

corporativa que ignorava a história da disciplina, contradizia suas origens e a isolava na 
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defesa do exercício profissional dos arquivistas, garantido pela regulamentação de 1978 

(SANTOS, 2008, p. 136). 

Junto com a nova década que chegava, uma nova gestão foi iniciada no Arquivo 

Nacional em 1980. Como afirma Santos (2008, p. 136), a gestão de Celina Moreira Franco foi 

um marco na trajetória institucional da principal instituição arquivística do Brasil.  

Foi através da gestão de Celina Moreira Franco que o Projeto de Modernização 

Institucional-Administrava foi viabilizada. Este projeto tinha como objetivo desenvolver 

condições, mesma que de forma mínima, necessárias para o planejamento e execução de 

ações que resgatassem as funções da principal instituição arquivística do Brasil. Em seu 

escopo, era possível verificar que estavam previstas um grupo de ações que tornariam 

possível o “controle e busca do acervo, a política de recolhimento, a formação de pessoal e a 

definição dos modelos de instalação física” (SANTOS, 2008, p. 136). 

Segundo Santos (2008, p. 137), três inciativas, ocorridas nos anos 1980, tomadas pelo 

Arquivo Nacional merecem obter o devido reconhecimento no que se refere ao fortalecimento 

da arquivística no Brasil. São elas a criação do Fórum de Diretores de Arquivos Estaduais; o 

debate sobre a necessidade do desenvolvimento de um projeto de lei para os arquivos 

brasileiros; a pressão feita pelo Arquivo Nacional junto à Assembleia Nacional Constituinte 

para que constasse no texto constitucional referências à gestão de documentos de arquivo em 

todos os seus níveis. Estas ações do Arquivo Nacional fizeram com que as instituições 

arquivísticas públicas fossem fortalecidas. 

Mesmo diante de um cenário em que as luzes apontavam para a principal 

instituição arquivística do país, novos atores institucionais entram em cena. 

Nesse aspecto, algumas iniciativas em âmbito estadual merecem registro, 

como o processo de implantação do Sistema de Arquivos do Estado de São 

Paulo (SAESP). Instituído em outubro de 1984, seu objetivo básico era 

realizar a proteção e a preservação dos documentos de arquivo do Poder 

Público Estadual, tendo o Arquivo Público do Estado a função de órgão 

central do sistema. Iniciativa singular no âmbito da administração pública 

estadual no país, o SAESP ganhou a estabilidade necessária para se tornar 

referência e, após mais de duas décadas de implementação como política 

pública, apresentar resultados expressivos, combinando a experiência prática 

com o rigor teórico-metodológico. (SANTOS, 2008, p.138-139). 

 

Os resultados obtidos nos anos 1980 foram frutos de um período marcado pela 

reavaliação da definição de funções e estabelecimento de atores centrais no processo da 

institucionalização da arquivística no Brasil. Apesar destes avanços, podemos observar 

também a decadência da Associação dos Arquivistas Brasileiros neste período, a ABB acabou 

perdendo o seu papel de principal agente deste processo e também sua revista Arquivos & 

Administração, o principal periódico da arquivística, passou a não manter sua periodicidade. 
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Em 8 de janeiro de 1991, como resultado do intenso trabalho do Arquivo Nacional e 

de outras lideranças institucionais realizaram na década anterior, foi promulgada a lei n. 8.159 

que estabeleceu três grandes marcos para a arquivística no Brasil: a política nacional de 

arquivos públicos e privados, a criação do Conselho Nacional de Arquivos (CONARQ) e o 

Sistema Nacional de Arquivos (SINAR). 

Segundo Santos (2008, p. 144), na década de 1990, a universidade se firmou como um 

espaço não só acadêmico, como também político, na conformação da área arquivística. O 

curso de graduação em Arquivologia passou a ser ofertados em mais universidades, tendo 

também ocorrido a qualificação do seu corpo docente e crescimento de sua contribuição na 

produção cientifica da área. 

O Brasil conta atualmente com 16 cursos de graduação em Arquivologia, sendo todos 

os cursos oferecidos por universidades federais e estaduais. Pode-se observar que após o 

Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

(REUNI) ser implementado, o curso de graduação em Arquivologia teve o seu maior 

crescimento desde a abertura da década de 1960 e tendo assim, a partir de 2007, a criação de 

seis novos cursos. O curso de graduação em Arquivologia mais recente é o oferecido pela 

Universidade Federal do Pará, criado em 2011. 

 

Quadro 1: Cursos de Graduação em Arquivologia no Brasil a partir da década de 

1970 –  Criação 

 

Universidade Ano de Criação 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

(UNIRIO) 

1977 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 1977 

Universidade Federal Fluminense (UFF) 1978 

Universidade de Brasília (UnB) 1990 

Universidade Estadual de Londrina (UEL) 1997 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) 1997 

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) 1999 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 1999 

Universidade Estadual Paulista – Júlio de Mesquita – 

Campus Marília (UNESP/Marília) 

2003 
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Quadro 1: Cursos de Graduação em Arquivologia no Brasil a partir da década de 

1970 –  Criação 

Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) 2006 

Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 2008 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) 2008 

Universidade Federal do Rio Grande (FURG) 2008 

Universidade Estadual da Paraíba (UFPB) 2008 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) 2009 

Universidade Federal do Pará (UFPA) 2011 

Fonte: Elaboração própria, com base em OLIVEIRA, 2014, p. 57. 

 

A maior concentração dos cursos de graduação em Arquivologia no Brasil está nas 

regiões Sul e Sudeste, ambas com cinco cursos cada, e a menor concentração está na região 

Centro-Oeste, que conta com apenas um curso. 

 

Gráfico 1: Distribuição por região dos cursos de graduação em Arquivologia. 

 

Fonte: Elaboração própria, com base em TANUS; ARAÚJO, 2013, p. 99. 
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2.2 A REGULAMENTAÇÃO DA PROFISSÃO ARQUIVISTA 

 

 Em 4 julho de 1978, por meio da Lei nº 6.546, as profissões de arquivista e 

técnico em arquivo foram regulamentadas. Este fato é uma consequência direta da criação dos 

cursos superiores de graduação em Arquivologia. A profissão de arquivista é restrita, de 

acordo com a lei n. 6.546/1978 e do decreto n. 82.590/1978, aos portadores de diplomas de 

graduação em Arquivologia e aos que, na época da publicação da lei, comprovaram a atuação 

como arquivista por, no mínimo, 5 anos ininterruptos ou 10 anos intercalados.  

A lei também determina que para que a profissão possa ser exercida, é mandatório que 

o profissional esteja devidamente registrado como tal junto a uma Delegacia Regional do 

Trabalho (DRT). No artigo 2º da lei n. 6.546/1978, podemos verificar que as seguintes 

atribuições foram incumbidas ao profissional arquivista: 

Art. 2º - São atribuições dos Arquivistas: 

I - planejamento, organização e direção de serviços de Arquivo; 

II - planejamento, orientação e acompanhamento do processo documental e 

informativo; 

III - planejamento, orientação e direção das atividades de identificação das 

espécies documentais e participação no planejamento de novos documentos 

e controle de multicópias; 

IV - planejamento, organização e direção de serviços ou centro de 

documentação e informação constituídos de acervos arquivísticos e mistos; 

V - planejamento, organização e direção de serviços de microfilmagem 

aplicada aos arquivos; 

VI - orientação do planejamento da automação aplicada aos arquivos; 

VII - orientação quanto à classificação, arranjo e descrição de documentos; 

VIII - orientação da avaliação e seleção de documentos, para fins de 

preservação; 

IX - promoção de medidas necessárias à conservação de documentos; 

X - elaboração de pareceres e trabalhos de complexidade sobre assuntos 

arquivísticos; 

XI - assessoramento aos trabalhos de pesquisa científica ou técnico-

administrativa; 
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XII - desenvolvimento de estudos sobre documentos culturalmente 

importantes. 

A AAB esteve presente no processo de criação desta lei, através da apresentação do 

anteprojeto de regulamentação das profissões de arquivista e técnico de arquivo. O periódico 

Arquivo & Administração noticiou a conquista, informando todo o caminho percorrido até a 

sanção da lei. 
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3 A ARQUIVOLOGIA NA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

A criação dos cursos superiores de Arquivologia aconteceu na década de 1970, após 

intensos debates, ocorridos no 1º Congresso Brasileiro de Arquivologia, os quais 

evidenciaram a necessidade de elevar a formação do profissional arquivista ao nível superior. 

Diante desta situação, uma mobilização foi feita por docentes vinculados à Universidade 

Federal Fluminense, através do Departamento de Documentação (GDO), com vistas à criação 

do curso de graduação em Arquivologia. 

O curso de graduação em Arquivologia na Universidade Federal Fluminense foi criado 

em 28 de junho 1978 por iniciativa de Geraldo Sebastião Tavares Cardoso, então reitor da 

universidade, após uma comissão – composta por José Pedro Pinto Esposel, Eneida Pontes 

Vieira, Adolpho Roberto Brum, Delba Guarini Lemos, Dyrce Barreto Taveira (presidente) e 

Marlene Carmelinda Mendes Velloso, realizar um estudo de viabilização para a criação do 

curso e apresentar um projeto que atendesse as exigências da Secretaria de Ensino Superior do 

Ministério da Educação e Cultura.  

Nesse estudo, foram levantados, entre outros, dados relativos à natureza e à 

necessidade social do curso, levando em conta o distrito geoeducacional, o 

mercado de trabalho e a capacidade da rede do ensino superior (ESPOSEL, 

1981, p.12). 

A comissão encaminhou o anteprojeto ao reitor da Universidade em maio de 1977, 

tendo este projeto percorrido as instâncias necessárias na Universidade e no Ministério da 

Educação e Cultura (MEC). Durante este processo, o anteprojeto foi objeto de alterações e 

ajustes, até a sua definitiva aprovação pelo Conselho Universitário em 1978. 

Por meio da resolução nº 73/78 do Conselho Universitário, o curso de Graduação em 

Arquivologia foi criado, tendo sede e coordenação estabelecidas no Instituto de Arte e 

Comunicação Social, localizado na Rua Lara Vilela, 126, São Domingo, Niterói, RJ. Seu 

currículo pleno foi estabelecido pela Resolução nº 53/78 do Conselho de Ensino e Pesquisa 

(CEP), em que foi determinado que o currículo deveria ser integralizado entre o tempo 

mínimo de 3 anos e o tempo máximo de 5 anos, totalizando 2.985h e 170 créditos.  

O ingresso ao curso de Graduação em Arquivologia, na época de sua criação, era feito 

através do vestibular unificado da Fundação CESGRANRIO. Havia uma grande demanda de 

graduados que solicitavam reingresso para o curso de Arquivologia, com sua maioria egressos 
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de Biblioteconomia, Administração, Direito, História, Letras e Pedagogia (ESPOSEL, 1981. 

p. 13). 

Além do GDO – Departamento de Documentação (responsável pelo maior número de 

créditos), os seguintes departamentos ofereciam créditos ao curso de Graduação em 

Arquivologia em seus primeiros anos: GHT – Departamento de História; SDB – 

Departamento de Direito Público; SCT – Departamento de Contabilidade; GMA – 

Departamento de Matemática Aplicada; SAD – Departamento de Administração; GCA – 

Departamento de Comunicação e Arte; GFP – Departamento de Filosofia e Psicologia; GLF – 

Departamento de Linguística e Filologia; GCS – Departamento de Ciências Sociais; e GMC 

Departamento de Computação. 

O currículo pleno da graduação era composto por disciplinas do Ciclo Básico e Ciclo 

Profissional, ambas obrigatórias, e das disciplinas optativas. As disciplinas que compunham 

cada ciclo eram dispostas da seguinte forma: 

 

Quadro 2 – Primeiro Currículo da Graduação em Arquivologia da UFF 

 

Ciclo básico 

Introdução à Arquivologia 

Introdução ao Estudo do Direito 

Introdução ao Estudo da História 

Noções de Contabilidade 

Estatística 

Introdução à Documentação  

Introdução à Administração  

Introdução à Comunicação 

Organização e Métodos 

Introdução ao Computador 

Introdução à Classificação 

Língua Portuguesa 

Língua Inglesa 

Ciclo Profissional 

Arquivos Correntes e Intermediário  

Arquivos Permanentes 
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Arquivos Especiais 

Microfilmagem Aplicada aos Arquivos 

Recursos Humanos e Materiais 

Arquivos Médicos 

Arquivos de Estabelecimentos Escolares 

Documentação 

Paleografia  

Diplomática 

Dinâmica de Grupo de Relações Humanas 

História do Brasil 

História Regional do Brasil 

Metodologia da Pesquisa Documentária 

Direito Notarial 

Meios de Reprodução de Documentos 

Conservação e Restauração de Documentos 

Disciplinas optativas 

Metodologia e Técnica de Pesquisa 

Introdução à Sociologia 

Introdução à Fotografia 

Introdução à Filosofia 

Língua Francesa 

Fonte: Elaboração própria, com base em de ESPOSEL (1981. p. 13). 

 

Além das disciplinas acima relacionadas, o currículo era completado por Estágio 

Supervisionado, Educação Física e Educação Moral e Cívica, as duas últimas ministradas sob 

a forma de Prática Desportiva e Estudos de Problemas Brasileiros (ESPOSEL, 1981. p. 13). 

O curso foi inaugurado no primeiro semestre de 1979. No dia 22 de março foi 

realizada sua aula inaugural, ministrada pelo professor Vicente Sobriño Porto (1979), tendo 

como tema “Os arquivos na velha Roma”. Após três anos, em 1982, a primeira turma de 

arquivista foi formada. 

Apesar de ter sido inaugurado em 1979, o processo de reconhecimento do curso de 

Arquivologia da UFF começou a tramitar apenas em 1985, sendo aprovado pelo Ministério da 

Educação e Cultura (MEC) em 1986, através da portaria nº 01/1986. 
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3.1 AS ALTERAÇÕES CURRICULARES 

 

Em 1983 foi feita a primeira alteração no currículo do curso. Essas alterações foram 

tímidas, mantendo a proposta inicial do currículo pleno, e suas alterações se restringiram à: 

substituição das disciplinas Introdução ao Estudo do Direito para Introdução ao Direito; de 

Língua Inglesa para Língua Estrangeira Instrumental. Nas disciplinas profissionais, a 

disciplina Arquivos em Estabelecimentos Escolares foi transformada em uma habilitação. Nas 

disciplinas optativas, as seguintes disciplinas foram retiradas: Metodologia e Técnicas de 

Pesquisas e Língua Francesa. O resultado desta alteração no currículo do curso foi a redução 

das 2.985h para 2.865h, contudo, o número de créditos seguiu os mesmos 170 estabelecidos 

pelo currículo pleno inicial (UFF/GDO, Relatório, 1985 apud RODRIGUES, 2010, p. 7). 

Com as mudanças, o currículo pleno do curso ficou da seguinte forma: 

 

Quadro 3 – Currículo pleno do Curso de Arquivologia após alterações realizada em 

1983. 

Ciclo básico 

Introdução à Arquivologia 

Introdução ao Direito 

Introdução ao Estudo da História 

Noções de Contabilidade 

Estatística 

Introdução à Documentação  

Introdução à Administração  

Introdução à Comunicação 

Organização e Métodos 

Introdução ao Computador 

Introdução à Classificação 

Língua Portuguesa 

Língua Estrangeira Instrumental 

Ciclo Profissional 

Arquivos Corrente e Intermediário  

Arquivos Permanentes 

Arquivos Especiais 
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Microfilmagem Aplicada aos Arquivos 

Recursos Humanos e Materiais 

Arquivos Médicos 

Documentação 

Paleografia 

Diplomática 

Dinâmica de Grupo de Relações Humanas 

História do Brasil 

História Regional do Brasil 

Metodologia da Pesquisa Documentária 

Direito Notarial 

Meios de Reprodução de Documentos 

Conservação e Restauração de Documentos 

Disciplinas optativas 

Introdução à Sociologia 

Introdução à Fotografia 

Introdução à Filosofia 

Fonte: Elaboração própria, com base em RODRUIGUES (2010. p. 7). 

 

Em 1985, como resultado do 1º Encontro de Arquivologia da UFF, a segunda 

alteração do currículo pleno foi realizada. Este encontro teve como objetivo principal o estudo 

e a discussão dos programas das disciplinas, visando uma melhor adequação e consistência de 

seus conteúdos programáticos (RODRIGUES, 2010). 

Em 1987, após a inciativa de Marisa Bottino, então coordenadora do curso, uma nova 

reestruturação curricular foi proposta. Não obstante, a proposta só foi efetivamente 

implementada em 1993, quando a coordenação do curso de Arquivologia estava sob a 

responsabilidade de Gilson Cruz de Oliveira. As propostas de alterações incluíam a criação de 

novas disciplinas, novas habilitações, mudanças de ementas, periodização, pré-requisitos, 

entre outras (RODRIGUES, 2010). Para que as ementas das disciplinas fossem analisadas e 

propostas de criação de disciplinas externas e internas para o Departamento de Documentação 

(GDO) fossem criadas, foi necessária a formação de grupos de trabalhos. 

Nesta reunião do grupo de trabalho, foi discutida a revisão do anteprojeto de 

reforma curricular, que no texto original implantava as Habilitações em 

Arquivos Médicos, Arquivos Escolares e Arquivos Empresariais e 

questionada a inclusão das referidas habilitações, que foram retiradas do 

currículo de habilitações, passando a constar do elenco das disciplinas 
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optativas a serem oferecidas (UFF/GDO. ATA, 1987 apud RODRIGUES, 

2010, p. 8). 

 

Em 1988, docentes da UFF, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro 

(UNIRIO) e da Universidade de Federal de Santa Maria (UFSM) se reuniram para debater 

uma nova reforma curricular para os cursos de Arquivologia destas instituições. Este grupo 

definiu as matérias que deveriam ser relacionadas para a determinação de uma linha curricular 

e seu desdobramento em disciplinas (UFF/GDO. Relatório, 1988 apud RODRIGUES, 2010, 

p. 8). 

Em decorrência desta definição, em 1993 o Conselho de Educação e Pesquisa (CEP) 

da UFF aprovou o novo Currículo Pleno do Curso de Arquivologia da Universidade, em que 

também foi estabelecida a carga horária do curso em 3.030h e 180 créditos para integralizá-lo, 

sendo 1.125h e 73 créditos para o Ciclo Básico e 1.665h e 91 créditos para o Ciclo 

Profissional, além de 120h e 8 créditos para as disciplinas optativas e 120h e 8 créditos para 

as disciplinas eletivas. A duração mínima do curso passou a ser 3 anos e 6 meses e a duração 

máxima 8 anos. (UFF/CEP. Resolução, 1993 apud RODRIGUES, 2010, p. 9). 

No Projeto Pedagógico implementado em 1993, o Estágio Supervisionado foi 

adicionado como disciplina para ser cursada no último semestre do, tendo 225h de carga 

horária. Em substituição da habilitação em Arquivos Médicos, que no currículo anterior 

constava como obrigatória, foi adicionado o Trabalho de Conclusão de Curso que deveria ser 

elaborado em dois semestres, tendo tema livre dentro da área de Arquivologia (UFF/GDO. 

Projeto Pedagógico, 1993 apud RODRIGUES, 2010, p. 9). 

Ao longo destes anos, o Departamento de Ciência da Informação tem 

realizado suas revisões curriculares promovendo discussões que envolvem 

docentes e alunos, em eventos organizados especialmente para esta 

finalidade. Destes encontros resultaram publicações que vem servindo de 

parâmetro para adequar os currículos dos cursos de Arquivologia e 

Biblioteconomia (RODRIGUES, 2010, p. 9). 

 

Em 2000, o então Departamento de Documentação (GDO) passou a ser denominado 

Departamento de Ciência da Informação (GCI). Segundo Rodrigues e Figueiredo (2010) esta 

alteração foi realizada após discussão e avaliação em nível departamental, por comissão 

docente especialmente formada para este fim. A comissão foi formada por José Maria Jardim, 

Sandra Lúcia Rebel Gomes, Maria Odila Khal Fonseca e Gilda Helena Rocha Batista, sendo 

presidida pelo primeiro. 

Em 2001, novas reuniões para o debate de proposta de reforma curricular foram 

iniciadas. Estas reuniões resultaram os parâmetros atuais do Projeto Pedagógico vigente para 

os cursos de Arquivologia e Biblioteconomia desde 2007. O diálogo curricular existente entre 
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os cursos de Arquivologia e Biblioteconomia é resultado da trajetória do departamento e de 

sua adequação aos princípios norteadores de integração que são recomendadas no Projeto 

Pedagógico da Universidade. 

A articulação entre os cursos decorre dos princípios de interdisciplinaridade e 

integração, que fundamentam as políticas institucionais da Universidade 

Federal Fluminense. O Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da UFF 

partindo do pressuposto de que um „projeto educativo é parte indissociável 

dos projetos culturais e sociais‟, foi elaborado para orientar os processos 

educativos de forma articulada. (RODRIGUES, 2010, p. 10). 

 

 O perfil profissional pretendido pelo Projeto Pedagógico Institucional da UFF tem 

como objetivo formar “aqueles que estejam aptos a exercer suas funções de modo ético; 

sempre conscientes das implicações sociais de suas ações”. O PPI/UFF tem como concepção 

norteadora de que “as sociedades atuais estão a exigir, cada vez mais, a participação de 

cidadãos não somente qualificados para o trabalho, mas principalmente aptos a refletir e 

produzir novos conhecimentos acerca de sua prática profissional” (UFF/PROAC. Projeto, 

2003, p. 21 apud RODRIGUES, 2010, p. 10). 

 Para que seja possível o alcance de tais objetivos, a construção de estruturas mais 

flexíveis nos diferentes programas de ensino se tornou um pilar essencial, tendo em vista que 

esta ação se mostra imprescindível para atender as necessidades das sociedades tecnológicas 

modernas. 

 Diante deste cenário, o Departamento de Ciência da Informação voltou a sua atenção 

para a criação de uma concepção curricular que fizesse com que os currículos dos cursos de 

Arquivologia e Biblioteconomia se integrassem. Como fruto dessa perspectiva, foi criado um 

núcleo comum de disciplinas que vieram a ser oferecidas nos dois cursos. 

 A partir de 1998, reuniões foram realizadas de forma sistemática a fim de consolidar 

uma proposta curricular. Em documentos emitidos pelo MEC, foi evidenciada a existência de 

um núcleo comum de conteúdo entre os cursos de Arquivologia, Biblioteconomia e 

Museologia, três cursos que estavam dentro da mesma área Ciência da Informação. 

 No início do ano de 2007, o novo currículo do Curso de Arquivologia foi 

implementado. Este novo currículo é composto por um núcleo de formação comum, um 

núcleo de formação específica e um núcleo de formação complementar onde estão as 

disciplinas optativas e atividades acadêmicas complementares para os cursos de Arquivologia 

e Biblioteconomia e Documentação. 

 Abaixo, podemos verificar como o currículo do Curso de Arquivologia ficou 

configurado após esta alteração: 
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Quadro 4 – Currículo do curso de Arquivologia implementado no 1º semestre de 

2007. 

Núcleo de Formação Comum 

Políticas Informacionais 

Gestão de Unidades de Informação 

Aspectos Legais dos Processos Informacionais 

Serviços de Referência e Informação I 

Ação Cultural em Unidades de Informação 

Metodologia da Pesquisa I 

Metodologia da Pesquisa II 

Trabalho de Conclusão de Curso I 

Trabalho de Conclusão de Curso II 

Tecnologias da Informação 

Normas e Padrões para o Tratamento e a Recuperação da Informação 

Análise de Documentos 

Análise Documentária e Recuperação da Informação 

Linguagens Documentárias Notacionais 

Laboratório de Linguagem Documentária Verbal 

Preservação e Conservação de Acervos Documentais 

Reprodução de Documentos 

Fundamentos Teóricos em Informação I 

Fundamentos Teóricos em Informação II 

Ética e Informação 

Representação da Informação 

Fontes de Informação Gerais e Especializadas 

Núcleo de Formação Específica 

Gestão de Serviços Arquivísticos 

Gestão de Instituições Arquivísticas 

Arquivos Permanentes 

Diplomática I 

Diplomática II 

Gestão de documentos I 

Gestão de documentos II 
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Avaliação e Seleção de Documentos 

Fundamentos Arquivísticos I 

Fundamentos Arquivísticos II 

Núcleo de Formação Complementar 

Introdução à Filosofia 

Língua Estrangeira Instrumental I 

Estatística Básica Aplicada à Ciência Humanas 

Sociologia da Burocracia 

Oficina de Textos 

Núcleo de Disciplinas Optativas 

História da Arte I 

História da Arte II 

Arte Brasileira III 

História da Imprensa 

Tópicos Especiais em Estudos da Informação III 

Tópicos Especiais em Estudos da Informação VII 

Tópicos Especiais em Estudos da Informação VIII 

Leitura, Acervos e Ação Cultural 

Fonte: Elaboração própria, com base na resolução n. 297 de 29/11/2006. 

 

Além das disciplinas acima, o Projeto Pedagógico previa também atividades 

acadêmicas complementares curriculares. Sob esta categoria, está o estágio supervisionado, 

que corresponde a carga horária de 120h, além da participação dos discentes em atividades de 

pesquisa, monitoria, extensão, participação em eventos e outras atividades acadêmicas e 

culturais orientadas por docentes. No total, as atividades complementares correspondem ao 

total de 240h de atividades acadêmicas complementares. Sendo assim, as atividades 

complementares acadêmicas estão dispostas da seguinte forma: 
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Quadro 5 – Atividades complementares acadêmicas do currículo implementado em 

2007 

Atividades Complementares Acadêmicas 

Projeto de Iniciação à Pesquisa 

Projeto de Extensão 

Monitoria – Iniciação à Docência 

Estágio Supervisionado 

Eventos Acadêmicos Profissionais 

Disciplinas Eletivas 

Fonte: Elaboração própria, com base na resolução n. 297 de 29/11/2006. 

 

A partir da reforma de 2007, o currículo passou a ser integralizado em no mínimo 7 

períodos letivos e, no máximo, em 16 períodos letivos. A carga horária necessária para a 

integralização do currículo é composta por 2.660h, sendo 1.350h para disciplinas do Núcleo 

de Formação Comum, 600h do núcleo de Formação Especializado e 320h do Núcleo de 

Formação Complementar, além de 150h das disciplinas optativas e 240 horas das Atividades 

Acadêmicas Complementares. 

 

3.2 O PERFIL DOS DISCENTES DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM ARQUIVOLOGIA 

DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

 

Neste item analisaremos qual é o perfil dos discentes do curso de Arquivologia da 

Universidade Federal Fluminense, a partir do qual será possível verificar aspectos como a 

composição por gênero, faixa etária, renda familiar, atividade remunerada, moradia, 

mobilidade, atividades nas horas vagas, língua estrangeira, e perspectivas profissionais destes 

estudantes e observar como estes aspectos podem influir em sua retenção na universidade e 

em seu aproveitamento acadêmico. Para fazer esta análise, serão utilizados estudos realizados 

anteriormente por José Maria Jardim e Maria Odila Fonseca (1999), Ana Célia Rodrigues e 

Gláucia da Rocha Figueiredo (2010) e Renato de Mattos e Clarissa Moreira dos Santos 

Schimdt (2017). Nestes estudos, dados recolhidos nos anos de 1995, 2005 e 2017 são tratados, 

e um panorama é traçado sobre o perfil do discente do Curso de Arquivologia da 

Universidade Fluminense nos últimos 22 anos. 
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Ao analisar os dados sobre a distribuição por gênero dos discentes, pode-se observar 

no Gráfico 2 que não houve mudança sobre a disposição analisada no estudo de Jardim e 

Fonseca (1995), onde foi constatada a predominância feminina entre os discentes. Esta 

predominância, de acordo com Jardim e Fonseca (1999, p. 130), está em conformidade com a 

ideia comumente difundida de que a profissão de arquivista é uma profissão feminina. 

Observando os dados coletados em 1995, vemos que gênero masculino correspondia a 38% 

dos discentes enquanto o gênero feminino correspondia a 62% dos discentes. Nos dados 

coletados em 2005, o número de discentes do gênero masculinos apresentou um pequeno 

aumento ao representarem 40% dos discentes, ao passo que o número de discentes do gênero 

feminino teve uma queda na mesma proporção passando a representar 60% dos discentes. Já 

nos dados coletados em 2017, observamos uma alta no número de discentes do gênero 

feminino, que passou a corresponder a 66% dos discentes, enquanto os discentes do gênero 

masculino representam 34% dos discentes. Ao compararmos os dados coletados nestes 

períodos, podemos verificar que, ao longo do período, o gênero feminino foi predominante no 

curso de Arquivologia da UFF. 

Gráfico 2: Corpo discente do curso de Arquivologia-UFF (distribuição por gênero).

 

Fonte: Elaboração própria com base em MATTOS; SCHIMDT (2017, p. 9). 

No quesito faixa etária, como podemos observar no Gráfico 3, ao comparar com os 

dados coletados em 1995, pode-se verificar que houve um crescimento significativo dos 
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discentes com idades entre 17 a 25 anos (73,9%), assim como daqueles que possuem 50 anos 

ou mais (9,6%) em 2017. Um crescimento mais contido pode ser observado no número de 

discentes de idade entre 42 e 49 anos que em 2017 passaram a corresponder a 2,4% dos 

discentes. Por outro lado, houve uma redução no número de discentes com idades entre 26 a 

33 anos (9,6%) e 34 a 41 anos (4,8%). 

Gráfico 3: Corpo discente do curso de Arquivologia-UFF (faixa etária).

 

Fonte: Elaboração própria, com base em MATTOS; SCHIMDT (2017, p. 10). 

Ao observar as rendas familiares dos discentes no Gráfico 4, também podemos 

verificar uma mudança significativa ao longo do período de 1995 a 2017. O número de 

discentes que tem uma renda familiar de até 3 salários mínimos passou de 19,9% para 45,5%. 

Segundo Mattos e Schimdt, este aumento pode ser atribuído a importantes medidas 

implementadas pelo governo federal para que houvesse uma democratização ensino superior, 

como a ampliação da oferta de vagas nas instituições federais de ensino superior (IFES) 

através do Programa de Apoio a Planos de Restauração e Ampliação das Universidades 

Federais (REUNI), aliado a ações afirmativas materializas em forma de lei através da Lei n. 

12.711 de 2012, que institui o sistema de cotas na rede federal de ensino. 
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Quadro 4: Corpo discente do curso de Arquivologia-UFF (renda familiar).

 

Fonte: Elaboração própria, com base em MATTOS; SCHIMDT (2017, p. 11). 

Nos dados relativos a exercício de atividade remuneradas coletados em 2017, 

podemos observar através do Gráfico 5, que 42.9% dos discentes ingressaram na universidade 

exercendo algum tipo de atividade remunerada. Este número representa uma queda acentuada 

neste aspecto, tendo em vista que em 1995, 83% dos discentes exerciam alguma atividade 

remunerada.  Segundo Mattos e Schimdt, este aspecto relativo ao perfil socioeconômico dos 

discentes impacta diretamente na trajetória universitária do discente, podendo influir na 

evasão e na retenção do mesmo na Universidade.  
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Gráfico 5: Corpo discente do curso de Arquivologia-UFF (exercício de atividade 

remunerada).

 

Fonte: Elaboração própria, com base em MATTOS; SCHIMDT (2017, p. 11) e JARDIM; FONSECA 

(1999, p. 129). 

Ainda observando os dados coletados em 2017 e 1995, no Gráfico 6 podemos verificar 

que foi mantido a característica de que a maior parte dos discentes residem na casa de seus 

pais/familiares, sendo que em 2017 houve um crescimento que elevou este número para 

85.7%. Ao observar estes dados em aliados aos dados do Gráfico 5, podemos constatar que 

uma parcela significativa dos discentes iniciam a graduação com a responsabilidade de 

contribuir na renda mensal familiar. Importante notar que em 2017, 45.20% dos discentes 

afirmam que sua a renda familiar mensal não ultrapassa três salários mínimos. 
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Gráfico 6: Corpo discente do curso de Arquivologia-UFF (moradia)

 

Fonte: Elaboração própria, com base em MATTOS; SCHIMDT (2017, p. 12) e JARDIM; FONSECA 

(1999, p. 141). 

Podemos observar nos dados coletados em 2017 e analisados por Mattos e Schimdt, 

através do Gráfico 7 que 78.6% dos discentes utilizam transporte público para se locomover 

de sua residência até a Universidade. Vale notar que destes 78.6%, uma parcela utiliza o 

transporte gratuito oferecido pela universidade (BusUFF), que faz o translado de alunos e 

servidores da Universidade no trajeto que contempla os campis da Universidade em Niterói e 

os terminais de ônibus e barcas. 
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Gráfico 7: Corpo discente do curso de Arquivologia-UFF (meio de acesso à 

universidade).

 

Fonte: Elaboração própria, com base em MATTOS; SCHIMDT (2017, p. 13). 

Outro dado coletado em 2017 e analisado por Mattos e Schimdt refere-se às quais 

atividades os discentes do curso se dedicam em suas horas vagas. Podemos observar que o 

acesso à internet foi a atividade que teve a maior predileção dos discentes em 2017, sendo 

eleita por 42.9% dos discentes. Ao analisar os dados coletados em 1995, podemos notar que 

esta atividade não foi sequer citada, por não ser algo acessível à população daquele período. 

Contudo, a informática foi limitada a apenas um tema entre os outros possíveis temas que 

poderiam ser consumidos através de leitura de revistas, categoria escolhida como atividade 

regular por 54.7% dos discentes daquele período (JARDIM; FONSECA. 1999, p. 130). Esta 

mudança evidencia como a tecnologia conquistou um papel grande destaque e importância na 

sociedade atual. Em 2005, a atividade eleita como preferida dos discentes do curso foi ir ao 

cinema, representando a escolha de 51.7% dos discentes daquele período. No Gráfico 8, 

podemos verificar como é configurado a predileção das atividades realizadas pelo discentes 

de 2017 (RODRIGUES, FIGUEIREDO. 2005, p. 16). Não é possível realizar a comparação 

com os dados coletados relativos a este aspecto nos períodos de 1995, 2005 e 2017, pois em 

1995 e 2005 foram utilizados parâmetros distintos para fazer esta mensuração. 
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Gráfico 8: Corpo discente do curso de Arquivologia-UFF (atividades realizadas nas 

horas vagas). 

 

Fonte: Elaboração própria, com base em MATTOS; SCHIMDT (2017, p. 13). 

Observando os dados coletados em 2005 e 2017, podemos verificar no Gráfico 9 que 

houve uma redução no número de discentes que possuem domínio na língua estrangeira. Em 

2005, 36.70% dos discentes dominavam alguma língua estrangeira, enquanto em 2017 este 

número foi de 28.60%. Segundo Mattos e Schimdt, este aspecto influi diretamente na 

acessibilidade à parte expressiva da produção cientifica da área e deve ser objeto de atenção 

das diferentes instâncias da Universidade. 
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Gráfico 9: Corpo discente do curso de Arquivologia-UFF (domínio de língua 

estrangeira).

 

Fonte: Elaboração própria, com base em MATTOS; SCHIMDT (2017, p. 14). 

Ao verificar os dados coletados em 2017 e analisados por Mattos e Schimdt, podemos 

observar no Gráfico 10 que a maioria dos discentes pretende seguir sua carreira no setor 

público. Esae parcela corresponde a 35.7% dos discentes. Por outro lado, o setor privado 

surge como o setor preterido tendo em vista que apenas 7.1% dos discentes tem o objetivo de 

construir carreira no setor. 
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Gráfico 10: Corpo discente do curso de Arquivologia-UFF (perspectiva profissional).

 

Fonte: Elaboração própria, com base em MATTOS; SCHIMDT (2017, p. 15). 
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4 ENTREVISTAS: EGRESSOS DO CURSO DE ARQUIVOLOGIA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL E EMPREGADORES DE EGRESSOS DO CURSO DE 

ARQUIVOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

Para que fosse possível traçar o perfil do arquivista formado pela Universidade 

Federal Fluminense, foi necessário empreender a análise de dados coletados por meio de 

entrevista que teve como objetivo identificar elementos relacionados à formação e atuação 

deste profissional.  Nesse sentido, através do instrumento de coleta de dados
1
, foram 

abordadas questões que abrangem as atividades, habilidades e conhecimentos que são 

necessários para o desempenho da profissão por cada entrevistado em seus respectivos 

empregos.  

Para que fosse possível aferir um possível descompasso entre a formação oferecida 

pela UFF e o que é atualmente demandado pelo mercado de trabalho do município do Rio de 

Janeiro, também foram coletados dados de empregadores de profissionais arquivistas da 

mesma região. Por meio do instrumento de coleta de dados, foram abordadas questões que 

abrangem as atividades, habilidades e conhecimentos que são necessários para o desempenho 

da profissão nas instituições de cada empregador entrevistado.  

Nota-se que as atividades, habilidades e conhecimentos necessários se modificam de 

acordo com a natureza da instituição onde o profissional atua, a posição ocupada pelo setor de 

gerenciamento da informação dentro da estrutura organizacional da instituição, a percepção 

da instituição sobre a importância das informações arquivísticas, e o cargo ou função ocupada 

pelo arquivista.  

A coleta dos dados foi feita de forma inteiramente virtual, através de formulário 

disponibilizado em uma página de internet. Os entrevistados foram contatados indiretamente 

através de redes sociais (Facebook) em grupos dedicados ao curso de Arquivologia da UFF, 

assim como através de contatos diretos via mensagens eletrônicas. Além da captação via redes 

                                                 
1
 O instrumento de coleta de dados foi elaborado com base em um formulário aplicado por Larissa Candida 

Costa em sua dissertação de mestrado em Ciência da Informação pela Universidade de Brasília em 2008.  

COSTA, Larissa Candida. Entre a formação e o trabalho: O arquivista diante das novas demandas sociais e 

organizacionais em matéria de informação. 2008. 168 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Programa de Pós-

graduação em Ciência da Informação, Universidade de Brasília, Brasília, 2008.OSTA, Larissa Candida. Entre a 

formação e o trabalho: O arquivista diante das novas demandas sociais e organizacionais em matéria de 

informação. 2008. 168 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Programa de Pós-graduação em Ciência da 

Informação, Universidade de Brasília, Brasília, 2008. 
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sociais, houve casos em que um dos entrevistados fez indicações de terceiros no qual o 

mesmo mantinha contato. O instrumento de coleta de dados ficou disponível para submissão 

de dados por 2 meses. 

Através desta estratégia, foram entrevistados 12 arquivistas formados pela UFF e 5 

empregadores de arquivistas no município do Rio de Janeiro. Durante a coleta dos dados, foi 

possível observar um número significativo de profissionais que se negaram ou ignoraram a 

solicitação para que realizasse a entrevista, mesmo esta sendo elaborada de forma que não 

houvesse nenhum tipo barreira para a realização da mesma. 

Quando que a coleta dos dados foi finalizada, os questionários passaram por análise e 

tratamento, produzindo-se tabelas, gráficos e quadros, para que fosse possível a apresentação 

dos resultados de uma forma objetiva. Os resultados obtidos ao fim deste estudo são 

apresentados a seguir. 

4.1 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS – EGRESSOS DO CURSO DE GRADUAÇÃO 

EM ARQUIVOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

Analisando os dados coletados, podemos verificar que a predominância do gênero 

feminino no corpo discente do curso de Arquivologia da UFF se faz presente também no 

grupo de egressos entrevistados. Como se pode observar no Gráfico 11, no universo de doze 

arquivista entrevistados, oito são do gênero feminino e quatro do gênero masculino, 

representando assim, respectivamente, 67% e 33% dos egressos entrevistados. Essa 

panorâmica vai de encontro com a visão de que, de acordo com Jardim (1999, p. 130), a 

profissão de arquivista consolidou-se como uma profissão majoritariamente ocupada por 

pessoas do gênero feminino. 
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Gráfico 11: Distribuição dos egressos entrevistados por gênero.

 

Fonte: Elaboração própria, com base em dados coletados. 

No que tange ao campo de atuação profissional, é possível observar através do Gráfico 

12 que uma parcela significativa dos egressos está atualmente desempenhando suas atividades 

profissionais em instituições públicas, representando assim 66% dos egressos. As instituições 

privadas são campo de atuação para apenas 33% entre os depoentes. 

Gráfico 12: Distribuição dos egressos entrevistados por campo de atuação 

profissional. 

 

Fonte: Elaboração própria, com base em dados coletados. 
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A faixa salarial também foi objeto de pesquisa, no qual foi utilizado como base o 

salário mínimo (R$ 937,00) vigente na época da coleta dos dados para realizar a mensuração. 

Pode-se observar no Gráfico 13 que a maioria dos egressos entrevistados, representando 42% 

dos egressos, afirmam receber de 2 a 3 salários mínimos, o que significa algo em torno do 

piso salarial estabelecido para a categoria do Rio de Janeiro
2
, enquanto 33% afirmam receber 

de 4 a 6 salários mínimos e 25% recebem de 7 ou mais salários mínimos. 

Gráfico 13: Distribuição dos egressos entrevistados por faixa salarial.

 

Fonte: Elaboração própria, com base em dados coletados. 

Ao analisar os dados coletados relativos a cargo ou função, pode-se observar através 

do Gráfico 14 que a maior parte dos egressos entrevistados atua como arquivista em suas 

instituições, representando assim 67% dos egressos entrevistados. Em seguida, temos a 

parcela restante atuando como técnico de arquivo/documentação, representando assim 33% 

dos egressos entrevistados. Cabe ressaltar que um dos entrevistados, apesar de estar no cargo 

de técnico, atua como chefe de departamento. 

                                                 
2
 Atualmente o piso salarial para o profissional arquivista no Estado do Rio de Janeiro é de R$2.899,79, 

conforme estabelecido pela Lei Estadual 7.530/2017. 
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Gráfico 14: Distribuição dos egressos entrevistados por cargo ou função

 

Fonte: Elaboração própria, com base em dados coletados.  

Ao analisar as atividades, habilidades e conhecimentos demandados aos egressos 

entrevistados, foi feito uma divisão por grupos distintos de conhecimentos, sendo: 

conhecimentos gerenciais, técnico-operacionais, e atividades técnicas de outra área que estão 

associadas à arquivística em sua execução. Estas atividades, habilidades e conhecimentos 

estão dispostos no Quadro 6. 

Quadro 6: Descrição de atividades, habilidades e conhecimentos demandados aos 

egressos entrevistados. 
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Planejamento de projetos 

arquivísticos 

Execução de projetos 

arquivísticos 

Gerenciamento e 

processamento de 

informações em ambientes 

digitais e de documentos 

digitais 

Fonte: Elaboração própria, com base em dados coletados. 

- Planejamento de projetos arquivísticos 

Nesta atividade, os profissionais devem orientar terceiros no que tange aos 

procedimentos a serem executados pela equipe na elaboração de instrumentos arquivísticos e 

levantamento de necessidades institucionais com relação ao tratamento documental a ser 

implementado na instituição. 

- Gerenciamento de pessoas 

Nesta atividade, é incumbido aos profissionais o gerenciamento de equipe 

heterogênea: arquivistas, profissionais de nível médio e estagiários. 

- Gestão de Documentos 

Nesta atividade, é incumbido aos profissionais o estabelecimento de políticas internas 

de tratamento e gerenciamento documental. 

- Execução de projetos arquivísticos 

Esta atividade consiste na execução do que foi, anteriormente, planejado em relação 

ao tratamento documental a ser implementado na instituição. 

- Manipulação de sistemas computacionais 

Neste aspecto, os profissionais relataram a necessidade de utilizar a informática para a 

execução de suas atividades na instituição. 

- Gerenciamento e processamento de informações em ambientes digitais e de 

documentos digitais 



53 
 

Além da manipulação de sistemas computacionais, é demandada aos profissionais a 

capacidade de identificar, gerenciar e manipular documentos digitais e híbridos. 

Todos os egressos entrevistados relataram o uso constante de tecnologias da 

informação durante o desempenho de suas atividades. Esta presença é materializada através 

da utilização de sistemas de Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED), Sistema 

Informatizado de Gestão Arquivística de Documentos (SIGAD), sistemas de gerenciamento 

de processos e softwares para digitalização, além de softwares relativos a atividades 

operacionais da instituição. 

Em relação à aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos na Universidade, pode-se 

observar através do Gráfico 15 que 8% dos egressos consideram o nível de aplicabilidade dos 

conhecimentos adquiridos na universidade como altíssimo, e uma parcela significativa, 

correspondendo a 67%, considera que o nível de aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos 

durante a graduação é alto. No entanto, 8% consideraram que o nível de aplicabilidade era 

destes conhecimentos é regular, tendo ainda 17% considerando o mesmo como baixíssimo. 

Gráfico 15: Nível de aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos na universidade 

segundo os egressos entrevistados. 

 

Fonte: Elaboração própria, com base em dados coletados. 
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Em relação aos conhecimentos necessários para o desempenho pleno de suas 

atividades profissionais, pode-se apontar o conhecimento relacionado à tecnologia da 

informação como o principal conhecimento exigido para o exercício pleno de suas atribuições 

profissionais na atualidade. Estão englobados em tecnologias da informação os 

conhecimentos relativos a repositórios digitais, e gerenciamento e preservação de documentos 

eletrônico e nato digitais. Além dos conhecimentos em tecnologias da informação, 

conhecimentos relacionados à gestão de pessoas e projetos, liderança e oratória. Note-se que 

os conhecimentos necessários para o desempenho das atividades atribuídas ao arquivista 

através da lei n. 6.546 não foram considerados nesta análise, tendo em vista que é inerente a 

posse dos mesmos para o exercício da profissão. 

Para a obtenção de conhecimentos adquiridos após a conclusão da graduação, pode-se 

verificar, através do Gráfico 16, que as formas mais utilizadas para a aquisição destes 

conhecimentos são os cursos de especialização, palestras ou seminários e outras formas não 

especificadas. Todas as três opções correspondem a 31%, cada, da predileção dos egressos 

entrevistados. Os cursos de extensão na universidade foram eleitos como a forma menos 

atraente para aquisição de conhecimentos após a conclusão do curso. 

Gráfico 16: Formas de aquisição de conhecimento após a conclusão da graduação 

utilizada pelos egressos entrevistados. 

 

Fonte: Elaboração própria, com base em dados coletados. 
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As disciplinas oferecidas pelo curso de graduação da UFF também foram objeto de 

análise. A partir da opinião dos egressos entrevistados, pode-se observar através do Gráfico 

17 quais disciplinas foram mais importantes para o desempenho de suas atividades 

profissionais.  

Gráfico 17: Disciplinas cursadas durante a graduação que os egressos entrevistados 

julgam mais importantes para o desempenho de suas atividades profissionais.

 

Fonte: Elaboração própria, com base em dados coletados. 

Ao final da entrevista, foi solicitado que os egressos fizessem sugestões para a 

melhoria do curso de graduação em Arquivologia oferecido pela UFF. Nesse sentido, foi 

possível observar que, segundo os entrevistados, o curso poderia ter um aprofundamento na 

área de tecnologias da informação, administração e história, além de implementar aulas 

práticas em laboratórios. 

4.2 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS – EMPREGADORES DOS EGRESSOS DO 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ARQUIVOLOGIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL 

FLUMINENSE 

A entrevista aos empregadores de egressos se fez necessário para que fosse possível 

aferir se existe algum descompasso entre o perfil profissional formado pela UFF e o perfil 

profissional demandado pelo mercado do Rio de Janeiro. Como se pode verificar no Gráfico 
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18, dos cinco empregadores entrevistados, dois são de instituições públicas, sendo os outros 

três de instituições privadas. 

Gráfico 18: Distribuição dos empregadores entrevistados por campo de atuação.

 

Fonte: Elaboração própria, com base em dados coletados. 

 No que diz a respeito à presença do profissional arquivista, quatro empregadores 

entrevistados confirmaram a presença do cargo no quadro de funcionários de suas instituições. 

Um dos entrevistados afirmou que o arquivista não faz parte do quadro de profissionais de sua 

instituição, justificando que o arquivista ocupa o cargo de assistente administrativo. 

Em relação a programa de estágio e possibilidade de efetivação, dois empregadores 

entrevistados afirmaram ter o programa, enquanto outros dois afirmaram não ter mais e um 

afirmou nunca ter tido o programa em sua instituição pelo fato do cargo não fazer parte do 

quadro de funcionários. 

Todos os empregadores entrevistados afirmaram que quando contratam um arquivista, 

é esperado que ele saiba desempenhar todas as atribuições a ele designadas, além de ter 

intimidade com tecnologias da informação. No que tange ao desempenho do profissional 

contratado, apenas um dos empregadores entrevistados afirmou ter notado que o arquivista 

contratado não dominava as competências atribuídas a ele. 
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De acordo com o que foi relatado pelos depoentes, não há uma predominância na 

preferência em relação à instituição no qual o profissional arquivista se graduou assim como 

foi apontado por apenas um dos empregadores entrevistados que um curso de pós-graduação é 

um diferencial para selecionar o profissional. Como se pode observar no Gráfico 19, em uma 

escala de 1 a 5, onde 1 é não atende e 5 atende complemente, fica explicitado o nível de 

satisfação em relação ao trabalho desempenhado pelo arquivista formado pela UFF. 

Gráfico 19: Nível de satisfação com o trabalho desempenhado pelo profissional 

Arquivista formado pela UFF. 

 

Fonte: Elaboração própria, com base em dados coletados. 

Nesse sentido, foi apontado por quatro dos empregadores entrevistados a necessidade 

do aprimoramento na formação do arquivista formado pela UFF em relação a tecnologias da 

informação. Apenas um dos empregadores entrevistados afirmou não sentir necessidade de 

aprimorar a formação do arquivista. 

Foram coletados dados sobre quais disciplinas oferecidas durante a graduação, o 

empregador entrevistado julga relevante para o desempenho das atividades do arquivista em 

sua instituição. Pode-se notar, através do Gráfico 20, que Tecnologias da informação é uma 

das disciplinas mais relevantes, de acordo com os empregadores entrevistados, junto com 
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Classificação em Arquivos, Avaliação e Seleção de documentos, Gestão de documentos e 

Análise de documentos. 

Gráfico 20: Disciplinas avaliadas como mais importantes para a realização das 

atividades profissionais do arquivista segundo os empregadores entrevistados. 

 

Fonte: Elaboração própria, com base em dados coletados. 

Como sugestão para o aperfeiçoamento da graduação em Arquivologia oferecida pela 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O mercado de trabalho mostra estar em constante mutação ao passo que inovações 

tecnológicas transformam a maneira como o ser humano lida com as tarefas cotidianas. A 

maneira como a informação é tratada também é alvo desta mudança, trazendo desafios para os 

profissionais que têm a informação como objeto de trabalho. Com isso, a formação e 

capacitação profissional oferecida ao arquivista também necessita ser revista, com o objetivo 

melhor preparar o profissional para atender as necessidades que ele encontrará quanto for 

introduzido ao mercado de trabalho. 

Como foi possível observar no Capítulo II – Arquivologia na UFF, a UFF tem como 

orientação pedagógica a interdisciplinaridade. Este princípio norteador é extremamente 

benéfico para a formação do profissional, ao propiciar uma base mais abrangente de áreas que 

dialogam com a área de sua especialização. No entanto, como foi evidenciado no Capítulo III 

- Entrevistas, este princípio não tem sido aplicado da melhor forma para os graduandos do 

curso de graduação em Arquivologia da Universidade. Ele tem sido utilizado no sentido de 

criar, principalmente, uma interdisciplinaridade entre os cursos de Arquivologia e 

Biblioteconomia.  

Nesse sentido, foi possível verificar que essa interdisciplinaridade não tem sido tão 

valiosa aos graduados para desempenharem suas atividades profissionais, tendo em vista que 

nas sugestões para o aperfeiçoamento do curso foi proposto a atenuação da 

interdisciplinaridade entre estas duas áreas e a ampliação da interdisciplinaridade com a área 

de tecnologias da informação. Como resultado deste fato, foi percebida pelos graduandos a 

necessidade do aprimoramento dos conhecimentos relativos à tecnologia da informação. Este 

ponto poderia ser sanado ainda na formação do profissional na Universidade, ao passo que 

uma maior interdisciplinaridade com a Ciência da Computação aliada à Ciência da 

Informação, proveria conhecimentos que contribuiriam para a obtenção da bagagem 

necessária para lidar com as novas demandas trazidas pela tecnologia. 

Além de, necessariamente, ter o domínio das funções e atividade atribuídas ao 

profissional arquivista, este também precisa estar atento às tecnologias da informação e 

comunicação. Devido ao atual cenário, podemos observar que no futuro a haverá a 

obrigatoriedade da utilização das tecnologias da informação e comunicação para a realização 
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de atividade intrinsicamente relacionadas às atribuições do profissional arquivista, tais como 

classificação, tramitação, descrição e destinação. 

Um caso a ser analisado é o do curso de graduação em Arquivologia oferecido pela 

Universidade Federal do Espirito Santo. Ele passou, recentemente, por uma reestruturação em 

seu currículo, que adicionou a sua grade curricular duas disciplinas obrigatórias – documentos 

arquivísticos eletrônicos e repositórios arquivísticos digitais – e oito disciplinas optativas 

(Sistemas Informatizados de Gestão Arquivística de Documentos – SIGAD, Software para 

descrição Arquivística, Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados – SGBD, Arquitetura da 

Informação, Ciência de Dados, Preservação Digital, Prática em Tecnologia I e Tópicos 

Especiais em Tecnologia I) com o foco em tecnologias da informação na área da Arquivística, 

além de duas disciplinas (Projeto de Produtos Arquivísticos e Projeto de Consultoria em 

Arquivos) voltadas ao desenvolvimento de projetos arquivísticos, todas oferecidas pelo 

Departamento de Arquivologia da universidade a partir do segundo semestre de 2017.  

Uma reestruturação curricular no mesmo sentido da reestruturação curricular aplicada 

pela UFES seria uma solução para o problema verificado nesta pesquisa, além da aplicação 

prática dos conhecimentos adquiridos durante a graduação através de disciplinas ministradas 

em laboratórios, conforme apontado pelos egressos. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A - Roteiro de entrevista com egressos do curso de Arquivologia da UFF. 

 

Nome: _________________________________ 

E-mail:  ________________________________ 

 

1) Qual o campo de atuação profissional? 

(  ) Instituição pública   (  ) Instituição privada 

(  ) Consultoria   (  ) Docência 

2) Qual o cargo ou função que ocupa na instituição em que trabalha? 

___________________________________________________________________________ 

3) Quais atividades de gerenciamento são demandadas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

4) Quais as atividades operacionais são demandadas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

5) Atividades técnicas de outras áreas são articuladas às suas atividades ou exercidas por você 

em suas rotinas de trabalho? De que forma? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6) No desenvolvimento de suas atividades qual a demanda de utilização de tecnologias da 

informação? De que forma são exercidas? 
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

7) Qual o nível de aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos na Universidade na realização 

de suas atividades? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8) Quais disciplinas cursadas na Universidade foram mais importantes para a realização de 

suas atividades profissionais? Assinale as cinco disciplinas que julga mais relevante. 

(  ) Arquivos Permanente   (  ) Análise de Documentos 

(  ) Reprodução de Documentos  (  )Avaliação e seleção de documentos 

(  ) Diplomática    (  ) Fundamentos Arquivísticos 

(  ) Gestão de Documentos   (  ) Preservação e conservação de  

Documentos 

(  )Tecnologias da Informação  (  ) Classificação em Arquivos 

9) Quais conhecimentos são necessários para a realização de suas atividades profissionais que 

não foram adquiridas na Universidade? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

10) Quais competências e conhecimentos são exigidos atualmente para o exercício pleno de 

sua atividade profissional? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

11) Quais as formas de aquisição de conhecimentos e competências realizadas após a 

conclusão do curso? 

(  ) Especialização. 
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(  ) Cursos de extensão na universidade. 

(  ) Palestras ou seminários 

(  ) Outros. 

12) Qual é a faixa salarial do seu emprego atual? 

(  ) 2 a 3 salários mínimos 

(  ) 4 a 6 salários mínimos  

(  ) 7 ou mais salários mínimos 

12) Tem sugestões para o aperfeiçoamento do curso de Arquivologia da Universidade Federal 

Fluminense? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B - Roteiro de entrevista com empregadores de arquivista egressos da UFF. 

 

Nome: __________________________________ 

Empresa: ________________________________ 

Email: __________________________________ 

 

1) A função Arquivista faz parte do quadro de funcionários da empresa? Caso não, por quê? 

___________________________________________________________________________ 

2) A empresa tem programa de estágio para estudantes de arquivologia? Caso tenha, existe a 

possibilidade do estagiário seja efetivado? Caso não, por quê? 

___________________________________________________________________________ 

3) Quais competências (Avaliação, Classificação, Descrição, Preservação e etc.)e atividades 

técnicas a empresa espera que o profissional arquivista domine e desempenhe ao contratá-lo? 

___________________________________________________________________________ 

4) Alguma vez a empresa notou que o profissional arquivista contrato não dominava ou 

desempenhava com excelência as competências e atividades técnicas esperadas? Caso sim, 

quais? 

___________________________________________________________________________ 

5) Existe uma preferência em relação a Instituição por qual o arquivista se formou? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

6) Em uma escala de 1 a 5, quanto os arquivistas formados pela UFF atendem às expectativas 

estabelecidas pela empresa? 1 não atende as expectativas e 5 atende plenamente. 

(  ) 1 
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(  ) 2 

(  ) 3 

(  ) 4 

(  ) 5 

7) A empresa sente a necessidade de aprimorar o conhecimento técnico do arquivista em 

alguma direção em específica? Exemplo: Tecnologias da informação. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

8) Um curso de pós graduação é um diferencial para selecionar o profissional? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

9) Quais disciplinas cursadas na Universidade você julga como mais importantes para a 

realização das atividades profissionais do arquivista? Assinale as cinco disciplinas que julga 

mais relevantes. 

(  ) Arquivos Permanente   (  ) Análise de Documentos 

(  ) Reprodução de Documentos  (  )Avaliação e seleção de documentos 

(  ) Diplomática    (  ) Fundamentos Arquivísticos 

(  ) Gestão de Documentos   (  ) Preservação e conservação de  

Documentos 

(  )Tecnologias da Informação  (  ) Classificação em Arquivos 

10) Tem sugestões para o aperfeiçoamento do curto de Arquivologia da Universidade Federal 

Fluminense? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO A – Estrutura curricular implementada pela Universidade Federal do Espirito Santo 

no 2º semestre de 2017. 
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